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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

In deze uitgave:
- Bekendmakingen
- Vrijwilligerswerk in 
 Heemstede

Raadsvergadering op 
woensdag 21 december

Heemstede scoort goed in landelijke 
Energy Battle

Kerstsamenzang in de Raadhuisstraat

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid is de 
Bosch en Hovenschool gestart met de landelijke 
Energy Battle. Landelijk gezien behaalden zij 
een 2e plaats met een totale besparing van 
23% ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Tussen 14 november en 11 december deed de 
Crayenesterschool als tweede team mee aan deze 
wedstrijd. Zij bespaarden 19% op elektra en 22% 
op gas. De scholen werkten met energieteams die 
leerlingen en leerkrachten te motiveerden energie te 
besparen. Leerlingen van groep 7a liepen leslokalen 
na op het juiste gebruik van lampen, computers, 
digiborden en verwarming bij afwezigheid. Bij goede 
resultaten ontving de groep een groene kaart. De 10 
gezinnen die thuis bespaarden, deelden hun tips via 
een speciaal opgerichte Whats-appgroep. De leukste 

uitdaging was de ‘1-minuut douchen challenge’. Ter 
afsluiting houden de kinderen op 21 december een 
spreekbeurt over duurzame energie en de Energy 
Battle in het bijzijn van wethouder Sebastiaan 
Nieuwland. 

Eindsprint door wethouder en 
ambtenaren
Vanaf 9 januari 2017 gaat het laatste team aan de 
slag met energie besparen. Dit team bestaat uit 
wethouder Sebastiaan Nieuwland en 9 ambtenaren 
van de gemeente Heemstede. Op 10 februari 2017, 
de landelijke warme truiendag, wordt de winnende 
gemeente bekend gemaakt. Wil je alles blijven van 
de Energy Battle in Heemstede, volg ons dan op 
Facebook Duurzaam Heemstede.

Op zaterdag 24 december vanaf 23.45 uur 
bent u van harte welkom voor de traditionele 
kerstsamenzang op het pleintje aan de 
Raadhuisstraat. Op het podium voor Chocolaterie 

Van Dam speelt de Teisterband, in samenwerking 
met het Voorwegkoor, bekende kerstliederen. 
Ondernemers rond het plein delen lekkernijen 
uit aan het meezingende publiek.

In de publiekshal is in de maanden december 2016 
en januari 2017 werk te zien van Carolien Oedekerk. 
Tijdens deze tentoonstelling toont zij zowel abstract 
als figuratief werk. Een warme kleurexplosie 
in olieverf. Tot en met 26 januari 2017 is in de 
Burgerzaal werk te zien van Gemma van Schendelen 
en Christine van der Velden. Een mooie combinatie 
van natuurtekeningen, fotografie en sieraden. 
U bent van harte welkom tijdens de openingstijden 
van het raadhuis om de tentoonstellingen te komen 
bewonderen.



- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Cliëntenraadslid
U behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van thuiszorgcliënten van Zorgbalans en Flexicura 
en geeft advies aan directie en management. 
De vergaderingen zijn 1x per maand op 
woensdagmiddag. Het bijwonen van bijeenkomsten 
over cliënten in de thuiszorg behoort ook tot uw 
takenpakket. 

Gastvrouw/gastheer
Als gastvrouw/gastheer assisteert u bij één van 
de maaltijden, drinkt u koffie met de bewoners 
en maakt een praatje met ze. Wilt u liever koffie 
zetten, helpen met het dekken van de tafels of 
ondersteuning geven bij één van de activiteiten, dan 
is dat ook mogelijk.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

Logistiek vrijwilliger Kringloopwinkel
Voor deze leuke functie verricht u de volgende 
logistieke handelingen: uitzoeken van ingekomen 
goederen en het ontvangen en begeleiden van 
klanten die goederen komen brengen. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 21 december 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 21 december 2016
- Beëdiging raadslid D66
- Vragenuur

Hamerstukken
- Maatschappelijke opvang (inclusief “economisch 

daklozen”) en beschermd wonen
- Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten West-Kennemerland
- Wijziging Bijzondere verordening structurele 

subsidies peuterspeelzaalwerk 2016
- Bijdrage voor proces tot samenvoeging Stichting 

WIJ Heemstede en Stichting Kontext
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2016 t/m 2018 gemeente 
Heemstede

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
2017

- Belastingverordeningen 2017
- Financiële verordening 2017

Overige punten
- Benoemingen in raadscommissies - D66
- Benoemingen in raadscommissies - HBB
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 21 

december 2016
- Beëdiging tijdelijk raadslid PvdA (onder 

voorbehoud)
- Benoemingen in raadscommissies – PvdA (onder 

voorbehoud)
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
stelt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond 
van artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften vast voor Model Auto 
Club Heemstede, gelegen aan Cruquiusweg 43 te 
Heemstede met betrekking tot geluidnormen.

Inzage
De beschikking ligt tussen 14 december 2016 tot 
25 januari 2017 tijdens werkuren ter inzage bij 
Omgevingsdienst IJmond en in de publiekshal 
van het raadhuis tijdens openingstijden en op 

www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken bij 
Omgevingsdienst IJmond kunt u op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 
17.00 uur 

Bezwaar en voorlopige voorziening
Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Bekendmaking voorbereiding herziening 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en 
Groene gebieden’
Bestemmingsplan in voorbereiding
Het college van B&W maakt hierbij krachtens artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening de start 
bekend van de voorbereiding van de herziening 
van het geldende bestemmingsplan ‘Landgoederen 
en Groene Gebieden’. Dit bestemmingsplan heeft 
betrekking op landgoederen, buitenplaatsen 
en groene gebieden in Heemstede en beslaat 
ongeveer 50% van het gemeentelijk grondgebied.

Omschrijving van het bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan ‘Landgoederen 
en Groene Gebieden’ is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 29 maart 2007. De Wet ruimtelijke 
ordening schrijft voor dat een bestemmingsplan 
elke tien jaar moet worden herzien. Daarom wordt 
nu gewerkt aan een herziening van het plan. 
Het nieuwe bestemmingsplan is overwegend 
conserverend van aard. Dat wil zeggen dat de 
bestaande situatie weer wordt vastgelegd. Een 
belangrijk verschil met het huidige plan is dat het 
nieuwe plan straks helemaal digitaal raadpleegbaar 
is via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Stukken ter inzage en inschakeling 
deskundigen
Er zijn op dit moment geen stukken die voor 
inzage in aanmerking komen. Wel zijn alle 

van belang zijnde aanwezige documenten te 
raadplegen op www.heemstede.nl > Wonen > 
Bestemmingsplannen > Landgoederen en groene 
gebieden (algehele herziening)

Vanaf 2014 heeft de gemeente een aantal 
ontwikkelwensen ontvangen en besproken. Het 
resultaat hiervan is uiteindelijk beschreven in de 
op 1 maart 2016 door het college vastgestelde 
notitie ‘Inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden’. Om deze reden wordt het niet 
noodzakelijk geacht nu gelegenheid te bieden 
zienswijzen in te dienen. Er wordt verder geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 
Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie 
is die om advies kan worden gevraagd. Voor het 
nu geldende bestemmingsplan is een dergelijke 
instantie niet aanwezig. Daarbij is opgemerkt dat 
Rijk, provincie en hoogheemraadschap op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening al formeel bij de 
voorbereiding worden betrokken.

Contact
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 
contact opnemen met de heer R. Visser van de 
afdeling Ruimtelijk beleid via telefoonnummer 
023-5485752 of per e-mail rvisser@heemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)
- Johan Wagenaarlaan 1, het uitbreiden van een 

kinderdagverblijf van 10 naar 14 kindplaatsen, 
wabonummer 91850, ontvangen 30 november 
2016

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 29, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 92180, ontvangen 30 november 
2016

- Amstellaan 32, het doorbreken van 
muren, plaatsen dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 91947, 

ontvangen 1 december 2016
- Limburglaan 4, wijzigen bestemming garage 

naar een atelier/lijstenmakerij, wabonummer 
92250, ontvangen 1 december 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Limburglaan 4, het wijzigen van de bestemming 

garage naar atelier/lijstenmakerij, wabonummer 
92250, ontvangen 1 december 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7A en 7B, brandveilig gebruik van de 

gebouwen Schakel/Terp, wabonummer 50234, 
verzonden 9 december 2016. Een beroepschrift 
moet uiterlijk 26 januari 2017 worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 18, het wijzigen van de voorgevel met 

2 extra ramen, wabonummer 88917, verzonden 9 
december 2016

- Van ‘t Hofflaan 2, het uitbreiden van het 
woonhuis, wabonummer 88675, verzonden 9 
december 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.




